
DZIEŃ  1.
4j 1 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej. 

4j 2 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 
4j 3 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli. 
4j 4 Obowiązki osoby prawnej w podatku od nieruchomości. 
4j 5 Zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku budowli lub ich części. 
4j 6 Zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. 
4j 7 Obowiązki osoby fizycznej w podatku od nieruchomości. 
4j 8 Podatnik podatku od nieruchomości w przypadku posiadania samoistnego oraz współwłasności. 
4j 9 Obowiązki spoczywające na podatniku podatku od nieruchomości w przypadku zdarzeń mających wpływ 

na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości w ciągu roku. 

4j 10 Wymień podmioty, na których może ciążyć obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. 

DZIEŃ  2.
4j 11 Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych w świetle ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

4j 12 Obowiązki spoczywające na podatnikach podatku od środków transportowych. 

4j 13 Opisz zasady dotyczące płatności podatku od środków transportowych. 

4j 14 Opisz zasady zwrotu podatku od środków transportowych. 

4j 15 Podstawa opodatkowania podatkiem od środków transportowych. 

4j 16 Omów zasady stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. 

4j 17 Przedstaw zasady obliczenia podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy, (w tym obliczenie stawki, 
kompetencje rady gminy w tym zakresie). 

4j 18 Przedstaw zasady składania informacji i deklaracji w podatku rolnym i leśnym. 

4j 19 Przedstaw zakres podmiotowy podatku rolnego. 

4j 20 Omów kompetencje rady gminy w podatku leśnym. 

DZIEŃ  3.
4j 21 Proszę wymienić wszystkie czynności cywilnoprawne podlegające podatkowi od czynności 

cywilnoprawnych przenoszące własność i omówić zasady opodatkowania jednej z nich (moment 
powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawka podatku, przykładowe 
zwolnienia).



4j 22 Proszę wymienić wszystkie czynności cywilnoprawne podlegające podatkowi od czynności 
cywilnoprawnych nieprzenoszące własności i omówić zasady opodatkowania jednej z nich (moment 
powstania obowiązku  podatkowego, podstawa opodatkowania, stawka podatku, przykładowe 
zwolnienia).



4j 23 Co poza czynnościami cywilnoprawnymi podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-
prawnych, proszę wskazać przykłady? 

4j 24 Proszę omówić, jakie znaczenie dla opodatkowania czynności cywilnoprawnej podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych ma miejsce położenia rzeczy lub prawa majątkowego będącego przedmiotem czynności. 

4j 25 Proszę omówić zasady opodatkowania umów spółek kapitałowych podatkiem od czynności cywilno-
prawnych. 

4j 26 Proszę omówić skutki zwolnienia z podatku od towarów i usług jednej ze stron czynności cywilno-
prawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 

4j 27 Proszę omówić na przykładach co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilno-
prawnych przy umowie zamiany i przy umowie darowizny. 

4j 28 Proszę omówić przypadki, w których obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych 
powstaje w innym momencie, niż z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. 

4j 29 Wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej jako podstawa opodatkowania w podatku od 
czynności cywilnoprawnych – proszę omówić zasady jej ustalania (w jakich sytuacjach i w jaki sposób jej 
określenia dokonuje organ podatkowy).



4j 30 Proszę wymienić wszystkie obowiązujące stawki podatku od czynności cywilnoprawnych i podać przykłady 
czynności, do których mają zastosowanie. 
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DZIEŃ  4.
4j 31 Proszę omówić przypadki, w których obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jest solidarny i na czym 

polega solidarna odpowiedzialność za zapłatę tego podatku. 

4j 32 Proszę omówić zasady stosowania zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki zawartej między 
członkami najbliższej rodziny (limit pożyczki, krąg uprawnionych, warunki zwolnienia, skutki niespełnienia warunków). 

4j 33 Proszę omówić zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia spadku przez obywatela państwa Unii 
Europejskiej (do jakich przypadków stosuje się ustawę o podatku od spadków i darowizn, zakres stosowania zwolnień). 

4j 34 Proszę omówić zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia w drodze dziedziczenia gospodarstwa 
rolnego. 

4j 35 Proszę omówić zasady stosowania całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn pieniężnych przekazywanych 
na rzecz członków najbliższej rodziny (zakres podmiotowy zwolnienia, limity kwotowe, warunki formalne, warunki w przypadku 
darowizn dokonanych w formie aktu notarialnego, skutki niespełnienia warunków).



4j 36 Proszę omówić na przykładzie znaczenie dla opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia pod warunkiem 
zawieszającym (co to jest warunek zawieszający, moment powstania obowiązku podatkowego, dodatkowe uprawnienia 
organu podatkowego wynikające z ustawy).



4j 37 Proszę omówić na przykładzie znaczenie dla opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia pod warunkiem 
rozwiązującym. Co to jest warunek rozwiązujący, moment powstania obowiązku podatkowego, skutek spełnienia się warunku. 

4j 38 Proszę omówić czym jest czysta wartość stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn i wymienić 
po 3 przykłady długów i ciężarów potrącanych przy ustalaniu podstawy opodatkowania w przypadku dziedziczenia. 

4j 39 Proszę omówić na przykładach przypadki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn w sytuacji 
niezgłoszenia nabycia do opodatkowania. 

4j 40 Proszę omówić procedurę ustalania wartości rynkowej nieruchomości nabytej w spadku, jeżeli podatnik tej wartości nie 
określił w zeznaniu podatkowym. 

DZIEŃ  5.
4j 41 Proszę omówić zakres podmiotowy i przedmiotowy ulgi w podatku od spadków i darowizn polegającej na niewliczaniu do 

podstawy opodatkowania wartości 110 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 

4j 42 Proszę omówić warunki stosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn polegającej na niewliczaniu do podstawy 
opodatkowania wartości 110 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 

4j 43 Czterech mocodawców udzieliło dwóm doradcom podatkowym pełnomocnictwa na jednym dokumencie do łącznego 
reprezentowania ich przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w postępowaniach odwoławczych dotyczących trzech 
decyzji organu pierwszej instancji w przedmiocie: podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych 
i podatku akcyzowego. Wskaż i uzasadnij w jakiej wysokości wystąpi łączne obciążenie z tytułu opłaty skarbowej przy 
założeniu, że umocowani doradcy podatkowi będą reprezentować wszystkich mocodawców we wszystkich sprawach 
objętych pełnomocnictwem.



4j 44 Omów zasady zapłaty i dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu pełnomocnictwa. 
4j 45 Omów w jakich sytuacjach i w jaki sposób następuje zwrot opłaty skarbowej. 
4j 46 Wskaż podmiot, przedmiot i zasady powstania obowiązku podatkowego opłaty skarbowej. 
4j 47 Przedstaw właściwość organów podatkowych w sprawach opłaty skarbowej oraz zasady przekazywania zbiorczej informacji 

o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

4j 48 Wójt gminy zarządził ryczałtowy pobór opłaty targowej za cały miesiąc płatny z góry do 7 dnia miesiąca. Oceń możliwość 
wprowadzenia takiej opłaty przez ten organ przedstawiając zasady ustalania i poboru opłaty targowej. 

4j 49 Omów zakres opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, w szczególności kryteria jakie muszą spełniać miejscowości aby pobierać 
te opłaty, wymień podmioty nimi obciążone oraz zwolnienia od opłat. 

4j 50 Omów zasady wprowadzania, poboru oraz zwolnień z opłaty od posiadania psów. 

DZIEŃ  6.
4j 51 Wymień i omów kompetencje rady gminy w zakresie opłat określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 
4j 52 Omów zakres podmiotowy i przedmiotowy opłaty targowej oraz definicję targowiska. 
4j 53 Podatnicy podatku od nieruchomości. 
4j 54 Wymień zakres ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ogólna charakterystyka jednego podatku albo opłaty. 
4j 55 Proszę omówić jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku złożenia  przez osobę fizyczną  wniosku o zwrot 

nienależnie wpłaconego podatku, przyjmując następujące założenia:
– osoba fizyczna od 2012 roku deklarowała w informacji na podatek od nieruchomości 500 m2 gruntu, podczas gdy
– z ewidencji gruntów i budynków wynika, że od grudnia 2011 roku posiada 400 m2,
– wydając decyzję organ podatkowy nie znał treści ewidencji.



4j 56 Proszę omówić jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku złożenia  przez osobę fizyczną  wniosku o zwrot 
nienależnie wpłaconego podatku, przyjmując następujące założenia:
– osoba fizyczna od 3 lat deklarowała w informacji na podatek od nieruchomości 500 m2 gruntu, podczas gdy
– z ewidencji gruntów i budynków wynika, że od grudnia 2011 roku posiada 400 m2,
– wydając decyzję organ podatkowy nie znał treści ewidencji.



4j 57 Stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. 
4j 58 Zarządzenie przez gminę poboru podatku w drodze inkasa na części terytorium gmin. 
4j 59 Obowiązki po stronie organu podatkowego i podatnika podatku od nieruchomości w przypadku zmiany formy organizacyjnej 

przedsiębiorstwa z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę z o. o. w trakcie roku. 

4j 60 Obowiązki organu podatkowego, w przypadku nie złożenia przez podatnika, deklaracji lub informacji o nieruchomościach. 

3 ETAP / W 140 DNI DO EGZAMINU  
Motto: Samotność maratończyka.


